
Pravidlá cookis

Čo sú cookies?
U nás na tulaveknizky.sk používame tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré

nám a našim partnerom slúžia na rozpoznanie webových prehliadačov používateľov pri ich

komunikácii s webovou stránkou a na následné využitie niektorých funkcií služby. Pretože

vieme, že cookies môžu byť pre používateľov chúlostívé, vždy sa riadime zásadami, ktoré

nám stanovuje zákon. V rámci cookies z našej strany nespracúvame osobné údaje.

Prečo cookies používame?
Súbory cookies sa ukladajú priamo do prehliadača používateľa a pri opakovanej návšteve je

tak možné prehliadač rozoznať a privítať personalizovaným obsahom. Vďaka cookies ti tak

môžeme návštevu na tulaveknizky.sk maximálne spríjemniť. Zapamätáme si tvoje

používateľské preferencie a obsah potom môžeme prispôsobovať podľa tvojho vkusu a

interakcie s webom. Prostredníctvom všeobecných štatistík, ktoré vďaka cookies môžeme

zhromažďovať, pre teba vylepšujeme obsah a zisťujeme, čo sa našim používateľom páči a

čo by na webe chceli nájsť.

Cookies používame aj na marketingové účely prostredníctvom našich partnerov. V prostredí

internetu ti potom môžeme napríklad ukázať tie produkty, ktoré sa ti u náš páčili, a práve

prostredníctvom partnerov ti prinášať čo najrelevantnejšiu reklamu. Cookies tretích strán

(spracúvané spravidla na marketingové účely) a použitie údajov, ktoré zhromažďujú, sa

riadia dokumentmi príslušných tretích strán. Tretie strany môžu informácie, ktoré získajú v

dôsledku toho, že používaš ich služby, a môže tak ísť o spracúvanie osobných údajov z ich

strany.

Aké druhy cookies používame?
Na tulaveknizky.sk používame vlastné cookies a tiež tzv. cookies tretích strán našich

marketingových partnerov. Cookies delíme na tieto základné typy:

- Technické - tieto cookies umožňujú základné fungovanie webu a umožňujú napr.

navigáciu na stránkach či prihlásenie používateľa do zákazníckej sekcie.

- Preferenčné - tento druh cookies nám umožňuje zapamätať si tvoje predvoľby, aby

sme ti mohli ukazovať napr. obsah v tvojom jazyku.

- Štatistické - umožňujú nám vyhodnocovať návštevnosť webu, aby sme mohli

vylepšovať obsah a funkcie stránok a služby pre našich používateľov.



- Marketingové - tento typ cookies slúži na to, aby sa našim používateľom ukazovala

čo najrelevantnejšia reklama podľa ich interakcie s našimi stránkami.

Súhlas s ukladaním cookies a jeho odvolanie
Súhlas s ukladaním cookies od teba získavame prostredníctvom tzv. “cookies okna”. To

nájdeš v pravom dolnom rohu webu, keď tulaveknizky.sk navštíviš prvýkrát alebo po dlhšej

dobe. Tu si môžeš zvoliť tvoje preferencie pre ukladanie cookies, ktoré budeme plne

rešpektovať.

Ak by si chcel/a súhlas odvolať, máš na to právo. Urobíš to tak, že uložené súbory cookies

odstrániš z histórie tvojho prehliadača a následne zakážeš ukladanie cookies pre konkrétny

web.


